
Bestyrelsesmøde d. 15.08.16 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent. 

2. Fælles forældrerådsmøde den 29. september 

a. Hvad skal være fælles input? 

b. Overlevering til den nye bestyrelse – årsberetning og kommende opgaver. 

3. LUP (Den lokale udviklingsplan) 

a.  Præsentation af 1. udgave af LUPen 

b. Tidlig indsats – hvad er tidlig indsats og hvad giver mening for forældrene. 

c. Input til handleplaner for indsatsområderne 

4. Follow up på lokale diskussioner omkring tiltrækning af mandligt personale. 

5. Nyt fra forældrerådene. Er der gode ideer, I vil dele med andre. 

6. Nyt fra Dagtilbuddet. 

7. Evt. 

Fremmødte: Ella, Julie, Katrine, Tine, Mathilde, Mette, Peter, Anne 

 

Referat: 
Ad. 1. Katrine valgt til referent 
 
Ad.2. Fællesforældrerådsmøde d. 29. september. Det er her bestyrelsen nedsættes 
Årsberetning - skrives af Peter. Han afleverer årsberetningen til Anne. 
Vi har bl.a. beskæftiget os med: Besparelser, høringssvar, tilfredshedsundersøgelse, 
kvalitetssamtalen, Pia Thomsen foredrag. 
Arrangementet starter kl. 18.30 og vil ud over formalia omkring valg og årsberetning indeholde en 
præsentation af dagtilbuddets kolonihave i form af en gåtur til kolonihaven m.m.  
Efterfølgende er der tid til møde i de enkelte forældreråd. 
Anne laver en indbydelse til engagementet. 
 
Ad.3a. LUP - den lokale udviklingsplan 
Der har i foråret været arbejdet med den nye Børn og Unge Politik og herunder Børn og Unges 
vision. Det er foregået i forskellige fora, først i lederteamet, derefter har lederteamet arbejdet 
sammen med MEDudvalget og Arbejdsmiljøudvalget og sidst har der været arbejdet med visionen 
og politikken generelt på et fælles pædagogmøde. 
Der er fra Børn og Unges side lagt op til at der skal være tid til fordybelse og refleksion samt at der 
skal gøres overvejelser over evt. ændrede samarbejdsformer og ændrede strategi og adfærd. 
Det har været en rigtig god og givtig proces, som her i august underbygges af at alle pædagoger 
hører oplæg af James Nottingham. Næste skridt i processen er et fælles pædagogmøde med 
Kerneopgaven som tema. 
I processen har der eksempelvis været arbejdet ud fra tesen: Hvordan ser det ud hos os når børn 
er glade, sunde, har selvværd o.s.v. Det næste i processen bliver nu at beskrive, hvordan vi når 
frem til at børnene er glade, sunde o.s.v. altså beskrive konkret, hvordan vi når visionen. 
 
Det overordnede mål er at nå flere børn, også de 15-20%, som man ikke når lige nu. 
 
Som samlet konklusion på kvalitetssamtalerne i område Randersvej er indsatsområderne: 

• Tidlig indsats – herunder særligt fokus på sprog 
• Inddragelse af forældre 
• Nedsættelse af sygefravær 

 
Der arbejdes med kulturforandring i Børn og Unge under overskriften ”Stærkere fællesskaber”. Det 
forventes at blive en lang proces, men nu er processen omkring tidlig indsats sat i gang og er ved 
at komme ind under huden på medarbejdere både lokalt og centralt. 



Der er prioriteret midler i Børn og Unge til tidlig indsats bl.a. via sundhedsplejens arbejde med 
tilbud til førstegangs forældre 
 
Ad.3b. Hvad er tidlig indsats og hvad giver mening for forældrene. 

Punktet medførte en god og åben debat med bl.a. følgende udsagn: 
- Mere dialog omkring, hvordan og hvad man kan gøre derhjemme 
- Konkrete ting eks. Orientering om hvornår barnet kan sidde uden bøjle og selv kravle op på 

Triptrap-stol 
- Dialog så forældre og pædagoger kan gøre det sammen.  
- Udarbejdelse af fælles handleplan 
- Noget der er udover det sædvanlige  
- Undgå diagnosticering uden handling! 
- Forventningsafstemme med forældre omkring hvordan Dagtilbuddet agere under "Tidlig indsats" 

bare med små bekymringer 
- Vigtigt med tidlig forældreindragelse, når der er en reel bekymring 
- Plads til individuelle tiltag 
- Dagtilbuddet er del af et pilotprojekt om tværfaglig trivselssamtaler. Det er samtaler der 

etableres med eks. Psykolog, sundhedsplejerske og en pædagog allerede ved en tidlig 
bekymring. 

- For andre forældre end dem der sidder i forældrerådet og bestyrelsen kan tidlig indsats lyde 
kontrollerende og som endnu en overvågnings instans, hvilket det absolut ikke er! 

- Vi skal have det afmystificeres! Vi skal bare have sat gang i en dialog. 
- Vigtigt at være opmærksom på, at der ved tidlig indsats ikke skabes unødvendig 

bekymring/finder problemer der ikke er der. 
 

Ad.4. Punktet udsat. 
 
Ad.5. Intet nyt fra forældrerådene 
 
Ad.6. Generel betragtning omkring økonomi: 
- Det ser generelt rigtig fornuftigt ud 
- Vi har masser af børn i vuggestuerne 
- Der er ledige pladser i børnehaverne 
 
- Kolonihaven: er i gang med indhente tilbud 
 
- De pædagogiske ledere begynder i et kompetence udviklingsprojekt LOKE, som er obligatorisk 

for alle dagtilbudsledelser. Overskrifterne i LOKE er: "Datainformeret ledelse", "team og 
teamledelse", "praksisnær ledelse" og "feedback og sparring" 

- Dialogmøde med rådmanden i Juni 16: omhandlede forældresamarbejde 
Nyt møde med Rådmanden den 24. november. Der opfordres til at hele bestyrelsen deltager. 
Der bliver mulighed for at lægge et ordinært bestyrelsesmøde i sammenhæng med dialogmødet. 

- Der skal etableres forsøg med aftenåbning i område Randersvej. Bestyrelserne er blevet spurgt 
om dagtilbuddet er interesseret. Men da det er en betingelse at vi kan stille en integreret 
institution til rådighed gør vi ikke mere ved det. Dagtilbuddet Skovvangen har ingen integrerede 
afdelinger. 
 

Ad.7. ingen kommentar 
 
Referent: Katrine og Anne 
 


